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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
      Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às vinte horas na sala 
de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Vereadores de 
Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do Vereador Enio 
Alberto Delatorre, com a presença dos seguintes edis: Aldair Clovis Maron; 
Célia Vargas Padilha; Cleomara Bertaso; Gabriel Guilhon Kovalski; Joel 
Pires Corrêa; Marlene Maçalai Selke; Valmir Rochinheski e Valtair de Paula 
Alves, Invocando a proteção de Deus o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e de 
imediato convidou os demais edis, para procederem a Oração de São Francisco de 
Assis, a leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Aldair Clovis Maron, em seguida 
foi feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, em sequência foi 
aprovada por unanimidade a ATA nº.022/18 de 26 de novembro de 2018. Logo pós 
passou-se para o período da ordem do dia onde foram analisados os seguintes 
projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº050/18 
de 12 de novembro de 2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2019”. Matéria que estava baixada para uma melhor 
analise foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº051/18 de 12 de 
novembro de 2018, que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 
Chiapetta para o exercício de 2019”. Matéria que estava baixada para uma melhor 
analise foi aprovado por unanimidade. Também foram analisadas as seguintes 
proposições: Proposição nº057/18 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, 
que “Sugere que o Poder Executivo e Legislativo Municipal, incentivam a 
organização de um festival da Música Gaúcha, Nativa e Galponeira, e também a 
realização de um Festival da Música Gospel a exemplo do que acontece com o 
Festival Sertanejo”. Proposição nº058/18 de autoria do Vereador Enio Alberto 
Delatorre, que “Sugere que o Poder Executivo Municipal através do setor 
competente faça melhoramentos de restruturação e modernização, ampliação do 
reservatório de água e demais reparos na cascatinha do Rio Pinheirinho nas 
proximidades da pedreira do município”. Proposição nº059/18 de autoria do 
Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Propõe ao Poder Executivo, que na 
Avenida Ipiranga, imediatamente antes das rótulas existentes no Município, 
construa uma lombada, conhecida como quebra-molas, a fim de que os condutores 
reduzam a velocidade, de modo a evitar acidentes”. Proposição nº060/18 de 
autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere ao Poder Executivo, 
que encaminhe com urgência, Projeto de Lei, já que de sua iniciativa, para alterar o 
art. 6º a Lei nº049/18 de 12 de novembro de 2018, acrescentando o seguinte texto 
“(...), desde que não prejudique o direito a nomeação do classificado da posição 
seguinte”, ou, pelo menos, que limite o aumento autorizado pelo artigo, 
acrescentando-lhe um parágrafo único com o teor: “O aumento referido no caput 



 

não será superior a 25% da carga horária inicialmente prevista para o cargo”. 
Também foi analisado o Pedido de Informação nº012/18 de autoria do Vereador 
Gabriel Guilhon Kovalski que requer ao Executivo que informe, nominalmente, a 
relação de todos os servidores que recebem remuneração total superior a R$ 
3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devendo-se considerar o valor da 
remuneração decorrente do cargo efetivo e a proveniente de eventual função 
gratificada (FG). Informar também, o valor total respectivo. Matérias aprovadas 
por unanimidade”. Dando continuidade o senhor Presidente passou a palavra ao 
Patrão do CTG Relembrando o Tio Lautério senhor Joanir Strada que se 
manifestou fazendo um relato da situação do CTG, e solicitou auxilio dos nobres 
Edis para realização do Tradicional Rodeio Crioulo que seria realizado de 04 a 06 
de Janeiro e convidou os nobres Edis para se fazerem presentes no citado evento. 
No período das explicações pessoais, O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski 
inicialmente parabenizou o atual Presidente da Casa pela aquisição das tribunas, 
citando que quando o seu Pai era Vereador ele já solicitava esses equipamentos que 
fosse adquirido e também microfones para propriamente engrandecer o nosso 
Poder Legislativo, e o poder de toda a comunidade, porque hoje os Vereadores são 
representantes de quatro mil pessoas, e solicitou seguindo nessa linha como já foi 
dito que o próximo Presidente de repente adquira também um microfonezinho para 
melhorar ainda mais, para dar mais transparências as nossas sessões e falando em 
transparência ele fez um clamor e valia para os novos colegas, para realizar citando 
que já tinha comentado em outras sessões, já tinha feito requerimento, proposições, 
já tinha insistindo varias vezes nas explicações pessoais, para transmitir as sessões 
via rádio ou no próprio facebook, para toda a comunidade acompanhar os 
trabalhos, daria mais transparência aos serviços, a comunidade estaria mais a par 
do trabalho dos Vereadores, em seguida parabenizou a equipe da Comunidade de 
Nova Conquista que foi a campeã do torneio Jânio Luiz Scherer e todas as equipes 
que participaram, solicitou também envio de oficio ao Delegado e demais Agentes 
da Policia Civil parabenizando-os que no dia 03 de dezembro a policia civil gaúcha 
comemorou o seu aniversário de 177 anos e todos sabem que é uma instituição 
muito respeitada no Rio Grande do Sul, tem seus méritos apesar de estar com 
salário bastante atrasado que no mínimo dificulta os serviços, mas vai a o 
reconhecimento singelo, de mais desejou um feliz natal e prospero ano novo. O 
Ver. Joel Pires Corrêa primeiramente parabenizou o Presidente da Casa pelos 
trabalhos e citou se ele fosse eleito iria tentar manter o mesmo nível, em seguida 
frisou que queria explicar uma questão sobre a organização dos Vigilantes e citou 
que estava ajudando o Prefeito Eder, e que não era chefe dos guardas, mas estava 
ajudando a organizar, citou também que já tinham resolvido uma questão que era 
que os guardas estavam sem fardas, e eles conseguiram confeccionar as fardas e na 
sexta-feira iriam fazer a entrega para que eles possam estar identificados 
principalmente na Mateada, e salientou que não ganhava nada para fazer isso, logo 
após agradeceu o Patrão do CTG Joanir Strada pelo convite e desejou um feliz 
natal e feliz ano novo a todos. A Verª. Marlene Maçalai Selke solicitou para se 



 

associar no envio de oficio da Cleomara para o CRAS e frisou que esse ano foi um 
ano difícil de dificuldades para certos setores onde foi discutindo referente às 
estradas, saúde, e solicitou que para o próximo ano seja encontrada a solução, que 
seja trabalhado para uma localidade primeiro e depois para outra e assim seguindo, 
por exemplo, ir numa comunidade e fazer tudo que precisa depois vai para outra e 
assim por diante, citando que em uma comunidade fazem um pedaço e não fazem o 
resto, e mencionou que tinha um proprietário que lhe falou que não conhece a 
patrola, e todo mundo tem o mesmo direito, e desejou feliz natal a todos e um feliz 
ano novo, e os Vereadores estão aqui para representar a todos e não para 
representar partidos políticos tem que olhar para todos. E desejou um bom trabalho 
ao novo Presidente que iria assumir. O Ver. Valmir Rochinheski parabenizou o 
Presidente pela aquisição das tribunas, e também o parabenizou pela semana que 
assumiu o Executivo, citando que como Prefeito correu atrás para tampar os 
buracos do nosso asfalto, em seguida solicitou para enviar um oficio para a 
Secretaria de Obras, para resolver o problema lá na subida do Elcio Machado, 
citando que tinha um pivô lá e molha a estrada fica liso dificultando trafego de 
veículos, e também para passar o rolo na estrada travessão que sai do Cadore, 
solicitou também envio de ofícios, para os campeões do torneio Jânio Luiz 
Scherer, e desejou uma boa mateada a todos e um feliz natal e prospero ano novo. 
O Ver. Valtair de Paula Alves parabenizou o Presidente Enio que assumiu como 
Prefeito e que fizeram alguns serviços juntos a onde ele participou com a 
retroescavadeira, em seguida solicitou para enviar um oficio ou senhor Prefeito 
citando que quando ele fala às vezes as pessoas ficam bravas, e frisou para os 
colegas Vereadores que dias atrás tinha sido vendido um carregador no leilão por 
vinte e dois mil reais e ele tinha falado na sessão passada que tinha sido gasto 
quarenta e dois mil reais em reformas desse trator, e solicitou que gostaria que o 
Prefeito desse uma atenção os consultasse que eles conhecem esses maquinários, 
frisando que teriam que ter ficado com esse trator que era bom e seria útil para 
fazer cascalhos, uma terra planagem, serviços na cidade, então foi um desperdício 
de dinheiro, um dinheiro jogado fora, logo apos se dirigiu ao Patrão do CTG Joanir 
Strada que estava presente, citando que sempre aprovou as verbas para o CTG, mas 
queria fazer um pedido para pegar os seguranças aqui do nosso município para o 
Rodeio, valorizando o pessoal de nosso município, solicitou também envio de 
oficio aos Funcionários da Secretaria de Obras pelo desempenho, trabalhando até 
nos sábados, para realizar a Mateada e também pelo serviço prestado no asfalto, 
solicitou ainda mais um envio de oficio ao senhor Prefeito para cobrar mais da 
CERILUZ, o retorno está sendo muito pouco para o nosso município, esse valor 
que querem de quarenta mil reais, que vai dar na reforma da luz no Parque eles tem 
que dar tudo, e solicitou envio de oficio para a CERILUZ para suportar esse valor, 
e desejou um feliz natal e prospero ano novo. O Ver. Aldair Clovis Maron 
agradeceu o Patrão do CTG pelo convite, e também as demais pessoas por tudo 
que fazem para a comunidade, todos fazem a sua parte, e cada vez devemos atingir 
mais a nossas metas, e sugeriu que fosse oficiado a CERILUZ, para que suportam 



 

esse valor, logo após frisou com relação a segurança, frisando que deveria ser feito 
por aqui, pelo nosso município, em seguida frisou que deveremos trabalhar mais 
ainda para conseguir mais emendas para o nosso município, e citou que ele 
conseguiu trezentos mil de emendas com os nossos Deputados, frisou também que 
esteve presente no DAER e também teve contato com o Deputado Pedro 
Westphalen dando aquela pressão, para que cada um faça a sua parte para 
regularizar a situação de nosso asfalto que não é fácil, e para finalizar agradeceu os 
dois Presidente pelos trabalhos, e se desculpou de alguma coisa que ele falou se 
magoou alguém, e desejou um feliz natal e prospero ano novo a todos. A Verª. 
Cleomara Bertaso inicialmente parabenizou o Presidente Enio pelo bom trabalho 
apresentado quando assumiu a Prefeitura, em seguida solicitou para encaminhar 
alguns ofícios para SMEC, CTG, Escola Anchieta e Haydê, Lorete Fanck e bem me 
quer, pela participação de um concurso junto com o CTG para desenvolver 
desenho com os menores, citando que uma turma teve desenhos sobre lendas e no 
ensino médio da sétima a nona seria textos, então teve muitos desenhos muito 
bonitos lá, foi um processo bem organizado e que acreditava que as pessoas que 
foram escolhidas não tinham vínculo com ninguém, então foi bem organizado, e 
demonstra que as escolas estão com seus profissionais competentes, solicitou 
também envio de oficio para a STHAS e CRAS parabenizando pela ornamentação 
da praça, citando que não sabia se todos perceberam que elas estavam no mínimo 
umas três semanas em função da praça arrumando, e que muitas vezes nosso povo 
não sabe respeitar de estragar o pouco que o município pode investir em 
ornamentação, e ela observou em vários municípios ornamentações bem mais 
amplas, frisou também com relação o problema no São Judas, citando que não 
tinha sido feito ainda porque não estava nas prioridades não estava tão danificada 
conforme as outras estavam, solicitou ainda envio de oficio para o CMD 
parabenizando pela organização do Torneio Jânio Luiz Scherer, e parabenizando a 
equipe da Nova Conquista que foi a Campeã, e a Vice-campeã equipe Kessler 
Eletricista, e deixou o convite para participarem da Mateada, e desejou um feliz 
natal e prospero ano novo a todos. A Verª. Célia Vargas Padilha inicialmente 
frisou que aqui nesta casa já aprovamos muitos projetos de lei muitas proposições, 
e muitos já foram executados e muitos têm a ser executados, mas estava tudo bem 
na vida das pessoas têm altos e baixos, tem pontos positivos e negativos, mas ela 
sempre diz que o município é de todos é do povo que trabalha que paga seus 
impostos, então tem que atender muito bem a população, em seguida mencionou 
que ela também recebeu o vídeo que o colega Valtair colocou, o problema lá em 
São Judas é difícil concordava plenamente e solicitou que fosse enviado um oficio 
ao Secretário de Obras para que acompanhe, vai conferir em todos os lugares onde 
forem os funcionários trabalhar, e citou que inclusive recebeu uma reclamação que 
foram lá nos Cossetim e fizeram serviço, encascalharam e deixaram lá um lugar 
que é até difícil do transporte passar, então devem ir lá fiscalizar porque não é 
culpa do funcionário que vai lá rápido faz o serviço, faz o patrolamento e ninguém 
aparece lá, então tem que ter os chefes de obras acompanhando sim e fazendo cada 



 

vez mais, frisou também que lhe falaram que, da onde vem à renda para o 
município, vem da agricultura, dos agricultores que produzem os alimentos e eles 
querem é estrada boa para transportar os produtos, então isso deve ter prioridade se 
nos temos uma agricultura farta, com ótima produção com certeza teremos muitos 
empregos na cidade e renda, frisou novamente com relação o problema lá em São 
Judas citando que fiquei triste também com aquilo que colocaram, mas cadê o 
Chefe de Obras para ver aquilo lá e acompanhar, e será que foram lá conversar 
após isso que ocorreu ou deixaram assim, então algo deve ter, logo após citou a 
presença do motorista Luciano e parabenizou os motoristas, mas que as estradas 
sejam olhadas com carinho e encascalhar também onde passa o transporte escolar, 
porque tem lugares que não tem cascalhos e os motoristas que transportam as 
crianças são uns heróis em dias de chuva, em seguida solicitou para que fosse 
enviado uns ofícios para a Escola Estadual e Escolas Municipais, para os Pais dos 
Alunos, tanto da rede estadual como municipal, pelo concurso que o CTG 
proporcionou e parabenizou o Patrão, foram desenhos maravilhosos a partir das 
lendas antigas, as redações, etc., frisou também que gostaria de falar sobre as 
contratações que o colega Gabriel falou que as pessoas que se inscreveram para um 
determinado cargo, que pagam e se dedicam, elas querem assumir seus cargos sim, 
se é um contrato de 20 horas que o executivo respeite a ordem de seleção, e  
agradeceu a todos os colegas vereadores e funcionários e pediu escusos se ela 
ofendeu alguém e desejou um excelente natal, e prospero ano novo a todos. O 
Presidente da Casa Vereador Enio Alberto Delatorre inicialmente frisou que era a 
ultima sessão ordinária deste ano, em seguida mencionou que enviaria oficio para a 
CERILUZ para eles suportar esse valor, dando continuidade parabenizou todos os 
motoristas do transporte escolar em nome de seu sobrinho Luciano como a 
Vereadora Célia tinha frisado, citou também que na semana que ele assumiu como 
Prefeito fez vários serviços nas estradas e bueiros, e colocação de cascalhos, logo 
após solicitou para que fosse enviado um oficio ao Prefeito Eder e Vice Celço, 
agradecendo por esta oportunidade que os Prefeitos estão dando para o Presidente 
assumir uma semana e que isso é importante, é uma experiência muito boa, e 
mencionou que assumiu cinco dias uteis e foi quatro lá na garagem incomodar os 
funcionários, e agradeceu o Gringo que foi muito parceiro, o Vereador Neguinho e 
demais funcionários e que este oficio seja estendido a todos os funcionários de 
todas as Secretarias não tinha queixa de ninguém todos foram legais, frisou 
também que aqui na Câmara de Vereadores ele tinha que agradecer todos os 
colegas Vereadores pelo trabalho que realizaram este ano e  pediu desculpa e 
perdão se algum erro ele cometeu na tentativa de dar alguma resposta que não seria 
necessária, de ofender alguma colega ou algum colega, e conclamou para que 
tenhamos um natal de paz, ele queria sair de cabeça erguida, foi um ano bom, bem 
trabalhado que não houve grandes problemas, então que seguimos assim aqui na 
Câmara de Vereadores, citou também que a Vereadora Cleomara como Presidente 
assumiu mais meses como Presidente, do que ele esse ano ele assumiu quatro 
porque tinha assumido quatro o ano passado e ela assumiu oito meses este ano, e 



 

salientou também que ele fez algumas coisinhas aqui na Câmara de Vereadores por 
exemplo a inauguração da galeria dos Vereadores, modificação da Galeria dos 
Presidente, porque se não iria ter parede para por mais quadros, a questão da ata foi 
colocada no site da Câmara não precisando mais ler nas sessões, foi colocado 
também a cortina de ar, e mais dois ar condicionado, que é usado por nós e pela 
comunidade, também foi feito a reforma da calçada, outros presidentes também 
fizeram e que a próxima Mesa Diretora de sequencia a este trabalho, e para 
finalizar convidou e que queria contar com todos os Vereadores e Funcionários no 
sábado lá na cascata no almoço da ACAMRECE, e agradeceu os funcionários da 
casa pelo excelente trabalho, e desejou um feliz natal e feliz ano novo, e que estava 
ai para começar um ano novo abraçado com todos. E para finalizar agradeceu a 
presença de todos e desejou um bom recesso a todos. E nada mais havendo a ser 
tratado encerrou-se a presente sessão, e eu Itacir Valdes Bertasso lavrei a presente 
ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 
Vereadores presentes.     
 


